
Esittelyssä Storage Spaces 
Direct (S2D) – uuden sukupolven 
ohjelmistopohjainen tallennusratkaisu 
Lenovolta ja Microsoftilta.

YLEISKATSAUS

Microsoft Storage Spaces 
Direct (S2D) on yhdistetty 
Windows Server 2016 
Data Centre Editioniin – 
se jatkaa konseptia, jossa 
edullisten asemien avulla 
luodaan suuri jaettava 
tallennusympäristö 
(ohjelmistopohjainen 
tallennusratkaisu).

Windows Server 2016 
Data Centre Edition 
-versiossa S2D tukee 
myös hyperkonvergenssia 
hyödyntäviä yksityisiä 
pilviä (HCI), yhdistettyä 
tallennustilaa ja 
laskentaa Hyper-V-
virtualisoinnin avulla.

Lue lisätietoja osoitteesta: 
http://bit.ly/2fCgUVM

YHTEISTYÖN VOIMALLA
Lenovo ja Microsoft ovat yhdistäneet voimansa ja 
luoneet valmiiksi määritetyn ratkaisun, jossa yhdistyvät 
Windows Server 2016 Data Centre Editionin edistyneet 
ominaisuudet sekä Lenovon System x -räkkipalvelimen ja 
RackSwitch™-kytkimen joustavuus. Ratkaisu sisältää kattavat 
tietoturvaominaisuudet ja sen käyttöönotosta huolehtivat 
valtuutetut asiantuntijat.

Ohjelmistopohjaisen tallennusinfrastruktuurin avulla 
saavutetaan monia ominaisuuksia, kuten hyperkonvergenssi, 
joka yhdistää laskennan ja tallennuksen yhteen 
replikoitavaan alustaan.

Näillä tavoilla voidaan saavuttaa merkittäviä 
kustannussäästöjä erillisiin tallennusratkaisuihin verrattuna.

Hyperkonvergenssia hyödyntävien tai ohjelmistopohjaisten 
järjestelmien suunnittelussa on usein helpompaa ajatella 
skaalattavia yksiköitä – yksittäisiä, hyperkonvergenssia 
hyödyntäviä tai S2D-tyylisiä klustereita, joita voidaan 
skaalata 2–16 noodin välillä, ja joiden kaikki noodit parantavat 
suoraan tietojen säilyvyyttä ja laskentatehoa.

Ratkaisua täydentää erittäin suorituskykyinen Hyper-V-
tekniikka, joka tukee täydellistä vikasietoisuutta ja työmäärien 
palautusta skaalausyksikössä (klusterissa), sekä työmäärien 
dynaamista jakamista noodien ylikuormituksen estämiseksi 
– näin saavutetaan resurssien paras mahdollinen käyttöaste 
koko järjestelmässä.

Hyper-V tukee myös virtuaalikoneiden reaaliaikaista siirtoa 
klusterien välillä, mikä mahdollistaa siirrot ja kuorman 
tasapainotuksen ilman virtuaalikoneiden ja työkuormien 
käyttökatkoksia.

" Storage Spacesin ansiosta tallennusratkaisumme 
IOPS-lukema on yli 20-kertainen ja suoritusteho 
nelinkertainen SAN-ratkaisuumme verrattuna." 

 Daniel Weissenborn, Enterprise Architect, ClearPointe

Lue ratkaisun kuvaus osoitteessa: 
http://bit.ly/2mttJFt

https://clearpointe.cloud/downloads/S2D200_Ignite16_SolutionBrief.pdf
http://bit.ly/2fCgUVM


YHTEENVETO
SAN-tallennusratkaisun tärkeä 
rooli yritysten suorituskykyisenä ja 
turvallisena tallennusympäristönä 
on muuttumassa. Microsoft S2D 
korvaa suoraan SAN-asemat. Olipa 
ympäristön ensisijainen tarkoitus 
tarjota Windows-sovelluksia tai 
Hyper-V-virtuaalikoneita, S2D voidaan 
määrittää ympäristön ensisijaiseksi 
tallennusratkaisuksi. S2D-ratkaisua 
voidaan käyttää myös VHD(X)-
tiedostojen varmuuskopiointiin tai 
arkistointiin. S2D soveltuu kaikkiin 
järjestelmiin, joissa tarvitaan jaettua 
tallennustilaa.

OTA YHTEYTTÄ
Ota yhteyttä Lenovoon 
saadaksesi lisätietoa siitä, miten 
S2D auttaa sinua vastaamaan 
yrityksesi tallennushaasteisiin: 

estokke@lenovo.com
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S2D-RATKAISUN HYÖDYT

Vertaansa vailla oleva suorituskyky
Olipa käytössä ainoastaan flash-asemia tai 
hybriditoteutus, S2D ylittää vaivattomasti 
150 000 IOPS:ää palvelinta kohden (mixed 
4k, satunnainen kirjoitus). Kiinteä hypervisor-
arkkitehtuuri, sisäänrakennettu luku- ja 
kirjoitusvälimuisti sekä suoraan PCIe-väylään 
asennettujen NVMe-asemien tuki varmistavat 
yhdenmukaisen suorituskyvyn ja lyhyen viiveen.

Hallittavuus
Storage QoS -ohjaimet pitävät kiireiset 
virtuaalikoneet pienimmän ja suurimman IOPS-
rajan sisällä konekohtaisesti. Health Service 
valvoo jatkuvasti järjestelmän tilaa ja lähettää 
käyttäjälle tarvittaessa hälytyksen. Uusien 
API:en avulla suorituskykyyn ja kapasiteettiin 
liittyvien monipuolisten tietojen kerääminen 
onnistuu helposti koko klusterissa.

Skaalautuvuus
Ratkaisu tukee jopa 16 palvelinta ja yli 400 
asemaa, jolloin yhdessä klusterissa voi olla 
useita petatavuja tallennustilaa. Skaalaa 
järjestelmää helposti suuremmaksi lisäämällä 
asemia tai palvelimia. S2D ottaa uudet asemat 
automaattisesti käyttöön. Tallennustilan 
tehokkuus ja suorituskyky parantuvat 
merkittävästi skaalautuvuuden myötä.

Vikasietoisuus
Sisäänrakennetun vikasietoisuuden ansiosta 
aseman, palvelimen tai komponentin 
vikaantuminen ei aiheuta käyttökatkosta. 
Suuremmat kokoonpanot voidaan määrittää 
myös yksiköiden ja räkkien vikasietoisuutta 
varten. Jos laite vikaantuu, se voidaan vaihtaa 
uuteen, ja ohjelmisto korjautuu automaattisesti 
ilman monimutkaisia hallintavaiheita.

Tehokas resurssien käyttö
Erasure-koodaus tarjoaa jopa 2,4 kertaa 
tavallista suuremman tallennustilan 
hyötysuhteen. Ainutlaatuiset innovaatiot, 
kuten Local Reconstruction -koodit ja 
reaaliaikainen tasojen muodostus, laajentavat 
nämä hyödyt myös kiintolevyasemiin ja hot/
cold-työkuormien yhdistelmiin. Ne auttavat 
vähentämään suoritinkäyttöä, joten resurssit 
voidaan palauttaa käytettäväksi sinne, missä 
niitä tarvitaan eniten – eli virtuaalikoneisiin.

LENOVO JA 
MICROSOFT – 
TÄYDELLISET 
KUMPPANIT
Lenovo ja Microsoft 
tarjoavat asiakkailleen 
eri puolilla maailmaa 
tehokkaita integroituja 
ratkaisuja, jotka yhdistävät 
hyödyllisellä tavalla 
Lenovon johtavan aseman 
palvelinmarkkinoilla sekä 
Microsoftin johtavan 
aseman yritysratkaisujen 
markkinoilla.
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